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PEROBAHAN AGRARISCH REGLE· 
.MENT DI MINAHASA. 

Voorstelnja 1oedah siap. 

Seperti diketahoei, sedjak beberapa tempo disini 
ada d1tempatkan seorang controleur voor agrarische 
zaken, jang diw.:idjibkan special dengan penjelidikan 
oeroesan2 tanah disini. Penjelidikan2 itoe sekarang 
s.oedah begitoe djaoeh, sehingga telah dapat diran
t1angkan satoe perobahan agrarisch reglement jang 
ada, 1-Joeat dipertimbangkan pada pemerintah. 

Tentang siapnja oesoel 1toe, dari Con1roleur voor 
Ag'.arisc~1e zaken kita menenma pemberitaan jang 
saltnan!l]a seperti ditoeroenkan dibawah mi: 

,,Sebagaimana telah dikabarkan dalam salah satoe 
,:soerat kabar di ini kota, sebenarnjalah satoe 
,,voorstel goena perobahan agrarisch reglement 
,,soedah siap. Tetapi ')esoel itoe pada saat ini, 
,,masih dalam keadaan boeat diperbintjangkan le-
11b1h dahoe\oe diantara kalangan pemerintahan 
,,sehinfirna selama Regeering beloem dapat me 
ngetahoein ia serta menjatakan pendapatannja ten
,, tan~ oe, oel perobahan itoe, tidaklah dapat d1 
,,benkan barang keterangan tentangannja. 
,,Akan tetapi, lebih dahoeloe dari pada oesoel 
,,itoe dibitjarakan dalam Volksraad, soedah tentoe 
,,ak.an terberi kesempatan seloeas2nja agar soepaja 
,,M.mahasaraad, Handelsvereeniging Eropah dan 
,,T1onghoa serta perfikiran orang banjak, dapat 
,,mengeloearkan pendapatannja tentang perobahan 
,,perobahan jang dioesoelkan itoe. 
,,Sedari sekarang soedah dapat diberitakan bahwa 
,,doedoeknja ha! ada begitoe roe pa, sehingga da
,,1~~ hakekatnja tidak mengganggoe hak-hak ju
,,rtdisch menoeroet perdjandjian2 jang telah ada 
,,s:ctang dalam peratoeran2 jang dirantjan~kan ada 
,,d1oetamakan maksoed memberikan perlindoengan 
,,jang eimbang bagi kedoea pihak. Oleh sebab 
,,rasanja, \'/alaupoen keadaan ada genting, pada 
,,01tmoemnja masih bisa didapatkan peratoeran2 
jang boleh memoeaskan semasing orang, maka 
,,dengan sangat diberi ichtiar, soepaja membiar-

Satoe soember dari ketjantikan gi/ang 
aJalah ljampoeran jang loear biasa dari minjak olijl 

dan 1 .. :n.lain minjak dari telanem.an. Boesa d.:irl 

Palmolive jang membikin aloes koelit, masoek 5amp<t 

dalcm llid~I m lobang-lobang koelit dan bikin ber$ih 

betoel lobang.lobang koelit i\oe, 

goemi/ang 

Lcbih dari 20.000 specialist perkarn ketjanllkan me· 

m0edjikcn s~nlJCI soepaja orang setiap hari pake 

Pa!mclive. 

,,kan segala apa jang dapat mempertadjamkan 
,,pertent~ngan. Ada dimaksoedkan oleh Resident, 
,,pada btla berada di Betawi dalam boelan Mei 
,,j.d. akan membitjarakan rantjangan perobahan 
,,ini di Departement Binnenlandsch Bestuur". 
Sekianlah berita opisil itoe, jang dalam kesing-

katan dan kesederhanaannja tidak memberi kesem
patan pada dapat membatjanja lebih atau koerang 
dari pada apa jang dikandoengnja. Oleh karenanja 
boekanlah m.aksoed kita djoega pada memperbintjang
kan p~mbenan tahoe itoe, selainnja hendak menge
moekakan kepastian tentang telah siapnja oesoel 
perobahan jang dimaksuedkan itoe. 

Djadi satoe hal jang njata, seperti soedah dika
takan, adalah bahwa pada Regeering akan dioesoel
kan perobahan2 Agrarische Recrlement 1·ana ada dan 

b b ' 
bahwa rantjangan oesoel itoe soedah siap boeat di-
perhadapkan pada pemerintah. 

Satoe ha! jang penting jang perloe dikemoekakan 
disini, jalah, bahwa perobahan2 jg dioesoelkan itoe, 
t1dak akan menjintoeh, mengganggoe 
a t a u m e n g h i I .: 11 g k a n h a k- h a k j u r i d i s c h 
m e n o c r o e t p e r d j a n d j i a n2 j a n g t e I a h 
ad a. Dengan iain kata, segala perdjandjian2 jang 
sah menoeroet kehakiman tidak akan hilang kekoe
atannja dengan adanja peroh-i n2 pada peratoeran 
agrarisch jang baroe, althans jang diperbaharoei oleh 
o~soe\ itoe. Lagi poela perobahan itoe menempatkan 
d1moeka, maksoed boeat rnem berikan perlindoengan 

jang seimbang bagi kedoea pihak. 
Walaupoen dengan adanja pembilangan ini, kita 

tidak loepoet dari perasaan, bahwa djandji pada 
memberikan ,,gelijke bescherming aan de wederzijd
sche belangen" ini rnemberikan anggapan, seakan2 
sehingga kini perlindoengan jang telah diberikan ti
dak seimbang, kita tidak mendalam disini, melain
kan tjoekoeplah dengan mengemoekakan, bahwa, se
kiranja sehingga kini salah satoe pihak merasa di 
roe gikan, moelai berlakoenja peratoeran baroe itoe, 
keadaan jang meroegikan itoe tidak akan terdapat 
lagi. Kita akan dapatkan apa jang diseboet ,,sama 
rata sama rasa". 

Seperti soedah dikatakan diatas tadi, dalam pem
baritaan opisil itoe tidak terbatja lain dari pada jang 
tertoelis itoe. ltoelah sebabnja, mengingat kebiasaan 
orang disini, jang sering soeka-soeka mentjari barang 
jang tak ada, kita perloekan membocboehkan garis 
dibawah permintaan dalam pemberitaan itoe, jang 
memperingati dengan sangat, soepaja orang membi
arkan segala apa jg dapat menghangatkan semangat 
dengan tak perloenja. Soepaja disingkirkan segala 
sesoeatoe jang bisa bisa menambahkan dipertadjam
nja pertentangan jang moengkin soedah ada. 

Baiklah kita menoenggoe dengan kepala dingin, 
dan semangat jang tenang pengoemoeman voorstel 
perobah:m selengkapnja, sedoeloenja kita memper
bintjangkannja. Djadi, biarlah kita bernanti. 

Corphar. 

Perhatikan gambar diatas ; inilah 
sebetoelnja tjara menggendong 
membawak baji soepaja kepala 
lehernja ditahan dengan rapi. 

• Jang 
dan 
dan 

Tetapi ingat_; jang paling perloe 

sekali jaitoe dia poenja makanan: 

Dj angan loepa 

kasih dia makan: 

Potong ini coupo~ tlan ki!'im pada H. V. t0!:Jirnche Hemiehi Venn i:ib.ch~? ~.0r~! 
1 boekae soesoe "'Tjap Non a " jang -an~a. hierfoedah bag 0 

~rnoem ib~-e oe01t~t&~ 

t ~ .. s.:·ve X.O .. :L~"' fi ·!]i~ !:sh .. §'! ~t 

if:~"'gt; c.u,-u~ ~wmj~oso&! ~nli~·mje.i~ 
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ROEPA-ROEPA K t BAR 
Cursu1 Volkonderwijzen di Tondano. 

Pada tanggal 1 boelan Augustus 1937 akan diboeka 
Cursur Volksonderwijzers di Tonda no. 

Sjarat2 oentoek peladjar2 Cursus itoe, ialab: 
I. Peladjar2 oentoek cursus ini akan ditentoekan dengan 

mengadakan oedjian. 
2. Oedjian masoek itoe akan dilakockan di Tomohon 

pada tanggal 5, 6 dan 7 Juli 1937 diroemah sekolah 
C5oeberncmen kelas 2 No. 2, tiap-tiap kali moelai 
djam 7 pagi. 

3. Candidaat2 jang hendak masoek oedjian haroes tel ah 
beroemoer 14 tahoen dan b~loem genap 17 tahoen. 

4. Candidaat2 itoe haroes mtmpoenjai tammat beladjar 
sckolab Vervolg Goebernemen atau sekolah bersub
sidie jg disamakan dengan sekolah itoe, atau soerat 
ketcrangan kepala sekolahnja, bahwa ia akan mena
matkan sekolah pada achir cursus ini. 

5. Candidaat2 haroes mengoendjoekkan kepada toean2 
jang mengadakan oedjtan itoe keterangan2 jang ter
seboet dibagian 3 dan 4 diatas. 

6. Candidaat2 jang loeloes haroes meminta dengan en
kesnja sendiri keteran~an toean dokter, bahwa ia 
tjoekoep njaman akan mendjadi goeroe kemoedian 
hari. 

7. Peladjar2 cursus ini mendapat peladjaran dan boekoe2 
jang perloe den~an tidak membajar <gratis). 

8. Belandja makan dan pemondokannja (kost en inwo
ning) di Tondano ditan2'goeng peladjar2 sendiri. 

Man ado, 7 April 1937. 
De Assistcnt-Resident van Mana.do, 
Beheerder der Bestuursvolksscholen 

in de Minahasa, 
U. J. WEG. 

Penoetoepan pekoeboeran negeri. 
Pend o e doe kn j a be r k e be rat an. 

Beberapa hari !aloe di Sindoelang telah mening2at 
perempoean. Sewaktoe diberitahoekan pada gemeente, 
bahwa majat si mati itoe hendak dikoeboerkan di kerk
hof negeri Sindoelang, oleh ~egawai gemeente jang 
berwadjib telah diberitahoekan, bahwa pengoeboeran 
majat dipekoeboeran terseboet soedah tidak dibolehkan 
lagi. Kerkhof itoe soedah ha.roes ditoetoep. Berhoeboeng 
dengan pelarangan itoe kepala kampong Sigdoelang soe
dah tanjakan keterangan pada toean burgeweester. 

Pembesar gemeente ini telah memberitahoekan, jan£ 
betoel pekoeboere.n Sindoelang soedah ditoetoep, oleh 
sebab soedah penoeh. 

Sedang orang Sindoelang sendiri, terlcbih hoekoem
toeanja mengetahoei, bahwa kerkhof Sindoelang masih 
beloem penoeh, maka kepala kampoeng terseboet soe
dah merninta soepaja dilakoekan penjelidikan dan ber
hoeboeng dengan permintaan itoe pihak gemeente, se
soedah menerima keberatan orang Sindoelang, akan me
njoeroeh commissie kerkhof terseboet. Pelarangan atau 
penoetoepan itoe berdasar atas keberatan satce pihak, 
jang soedah meminta soepaja pekoeboeran itoe ditoetoep, 
lantaran katanja soedah penoeh Sekarang satoe com
missie nanti menentoekan kebenaran toetoeran itoe. 

Berboeboeng dengan hal ini, perlee dikemoekakan 
disini, balnva bagi pendoedoek gemeente disebelah oe
tara kali 111emang terlaloe soesah boeat mengoeboerkan 
majat di kerkhof Teling, sebab terlaloe djaoeh letaknja. 
Ba&i pendoedoek terseboet, keliwat soekarnja mes ti bawa 
orang mati dengan memikoelnja kira2 4 KM lebih dja
oehnja, sedang oeang boeat onkos kereta atau auto 
majat, mereka tidak poenja . Apakah tidak bisa bagi 
pedoedoek gemeente sebelah oetara kali ditjarikan pe
koeboeran jang lebih dekat, d<>n sedapatnja disebelah 
oetara kali djoega 7 

Berita Poi. 
P e n o e r o e n a n p o r t o s. s. k. 
ketanah Selanda. 

Dari P.T.T. kantoor disini dikabarkan, l!Jahwa moelai 
26 Maart 1937 boeat soerat2 kabar dan madjallah jang 
terbit s e k o er an g 2 n j a l kali seboelan, ongkos pt
ngiriman dengan mail, ditoeroenkaa dari 3 djadi 2 sen 
boeat tiapJ 50 gram. 

Penoeroenan ini semata-mata mengenai soeraU ka
bar jang dikirimkan dengan langsoeng oleh pengeloear
nja dan djoega tidak berlal:oe boeat handels drukwer
ken seperti daftar, harga dll. 

D1Hl TONDA.NO. 
Oleh: FredSar. 

Sportclub Toodano. 
Tentoe pembatja masih ingat Jagi pada tahoen !aloe 

kita telah oeraikan dalam s. k. ini tentang perselisihan 
antara toean2 Kandou dan Pandeiroot bertoeroet2 
Voorzitter lama dan uaharoe dari Sportclub tsb. 

Oeraian kita telah disamboet oleh aandeelhouder 
dalam s. k. ini djoega serta aandeelhouder menjerang 
serta menjangka jang boekan2 terhadap diri kita dan ia 
memastikan bahwa dalarn kasboek dari Voorzitter 
baharoe ada ketjoerangan. Perkara ini telah dimadjoeka 
oleh aandeelhouder pada justitie, sehingga sernoea 
kasboek dari Sportclub tsb. telah di be slag boea t di periksa. 

Kini dapat dichabarkan bhwa semoea kasboek soedah 
dicorectie oleh P. T. Officier van justitie Makasser dan 
dalam keperiksaan beliau tiada kedapatan dalam kasboek 
terseboet ada ketjoerangan, sehingga semoea kaskoek 
soedah dikembalikan kepada t. P.P.P. Voorzitter Sport
club tsb. 

Soepaja toean:t pembatja mendjadi tahoe te-roetama 
kepada anggauta2 Sportclub Tondano, bahwa dalam 
perkara ini difihak jang 9enar dan menang jaitoe toean 

P. P Pandeiroot dan dakwaan dari toean aandeelhouder 
ada fitnahan sadja. 

Mendapat perhatian. 

Pechabaran kita dalafn K. H. P. tg 16 Januari 1937 
No. 2Q berkepala ,,Pendjagaan verkeer di pasar Tondano" 
jang mana kita minta soepaja pernbesar Veldpolitie 
rnengizinkan agent Veldpolitie tolong mendjaga verkeer 
di pasar Tondano, disebabkaft kekoerangan agent stads
politie, telah mendapat perhatian oleh pernbesar Veld
politie Manado, maka sedjaknja tgl. 18 Februari 1937 
soedah ditempatkan agent veldpolitie boeat mendjaga 
verkeer tiap2 hari pasar. 

Pertolongan pernbesar Veldpolitie Manado tentoe 
pendoedoek Tondano ta' akan meloepakan, banjak 
sjoekoer jang ithlas adanja. 

Perkoendjoengan armada. 
Dipelaboehan Mana do 
d an Kem a. 

Armada Hindia Belanda jang sekarang berlajar me
ngelilingi Selebes, akan berkoendjoeng rljoega di Manado 
dan Kema. Jang akan berlaboeh di Manado dari tgl. 16 
sampai 19 April, jalah: kruiser ,,Sumatra" dan I pem
boeroe torpedo, sedang di Kema akan berlaboeh 3 pem· 
boeroe torpedo dan 4 ka r, al silam. Kapa! stengah Kom
peni ,,Canopus" jang djadi iboe masin2 terbang, akan 
ada di Kema djoega. 

Armada itoe terdiri dari: kruiser .,Sumatra", pem
boeroe-pemboeroe torpedo ,,Witte dt. With", ,,van Galen" 
,,van Ghent• dan ,,Kortenaar " dan kapal silam K 14, 
K 15, K 16 dan K 17 serta 3 mesin terbang dorniers 
sesama iboenja ,,Canopus. Selain Manado dan Kema, 
poen akan dikoendjoen gi djoega antara 5 April dan 3 
Mei, lain pelaboehan di ini keresidenan. 

Penerimaaa boeat teotara. 
Bagi p em o e d a2 Ero pa h. 

Pihak opisil member itakan bahwa boeat ten tara darat 
ada kesempatan boeat di terirna djadi serdadoe infanterie 
40 orang, genie 25 orang, dan hospitaaldienst 10 orang 
pemoeda2 Eropah jg t e I ah men d"j a I an k and i ens t 
mi Ii tie n j a den g an b a i k dan jang oemoernja ti
dak lebih dari 25 tahoen serta selandjoetnja memenoehi 
toentoetan2 boeat masoek serdadoe sebagai vrijwilliger. 

Dari itoe 25 goena genie, 12 orang dioentoekkan 
boeat zoeklichtcompagn ie, 6 boeat telefooncornpie. dan 
7 boeat radiocompagnie. 

Permintaan boeat masoek selambat2nja pada 20 hb. 
April haroes disampaikan dengan berhadap sendiri di
kantornja Plaatselijk commandant disini. 

Loeaanja Tiongkok. 

D an d j o e m I ah p e n d o e d o e k n ja. 
Loeasnja daerah Tic,ngkok, begitoelah speciale tele-

grammendienst Sng Po wartakan dari Nani:king ada 
l l .608.860 mijl persegi dan djoemlah pendoedoeknja to
taal ada 466.785.856 djiwa. Oibahagi antara itoe sekian 
banja~ provienc1e, dalam kawat itoe terbatja Jagi $eperti 
berikoet : 

Provincie Kiangsu loeasnja 108.339 dan pendoedoek
nja ada 36 469.321 ; Chekiang loeasnja 103.058 mijl per 
segi dan pendoedoeknja 21.230.749; boeat Iain2 provincie 

I angka2 itoe masing2 ada: Hupei 20792 dan 25.541.636; 
Hunan 273 231 dan 28.293.735; Szechwan 431.309 dan 
52.963 260; Hopei 153.682 dan 28.644.437; Honan 
172.736 dan 43.289.248; Fukien 15f;.702 da11 l l.755.t525 

1 Kwan tung 317.404 dan 02.389.805; Kwangsi 217.578 dan 
13.385.215. Kota Nangking mempoenjai pendoedoek se
djoemlah 1.019.148 dan kota Shanghai 3.485.9981ljiwa I 

Mutaties. 

D e p a r t e m e n t v a n J u s t i t i e. 
Overgeplaatst van het Kadasterkantoor te Amboina 

naar dat te Manado, dt:n Praktijklandmeter, 

]. Ch. C. van Wijk. 

met bepaling, dat hij zal optreden als Hoofd van laatst
genoemd kan toor. 

Overgeplaatst van het Kadasterkantoor te Manado 
naar dat te Bondowoso den Landmeter, 

E. V. Le Ii v e Id. 

met bepaling dat hij zal optreden als Hoofd van t;;atst
genoemdkantoor. 

D e p a r t e m e n t v a n Q n d e r
w ij s e n E e r e d i e n s t. 

Overgeplaatst van de Gouvts. Burgelijke Ziekenin
richting te Manado naar het Doorgangshuis voor Kra k
zinnigen te Makasser den ~dministratenr 3e kl. b.d. 
Oitnst der Volksgezondheid, 

S. Hamburg. 

Geplaatst 9ij de Gouvts. Burg. Ziekeninrichting te 
Man ado den wd. Administrateur 3e kl. b d. Dienst der 
Volksgezondgeid 

0. D aj oh. 

De part e m e n t v a n B. 8. 
Eervol ontslagen met ingang van 31 Maart uit hare 

betrekking, de schrijfster op het gewestelljk kantoor te 
Manado, Me j. P. M. Tum bu an. 

CONCOURS IN SCHOOLKENNIS. 
( Pertandingan llmoe - sekolah) 

dilakoekan di Kawangkoan pada 26 dan 27 April 
1937 oleh dan oentoek Neutrale - Sumualscholen. 

Keterangan boleh didapat dari beheerdernja di 
Airmadidi. 

L etih dan tak ada nafsoe hendak bekerdja? Apa2 sadja 
sedikit soedah terkedjoet? Tiada mempoenja! keinginan 
lagi pada kesenangan2 hidoep? Kalau demikian sege
r alah pakai Sanatogen. 
Sanatogen ialah berisi zat2, jang membaharoei darah, 
jan g mengisi kembali akan roeang2 toeboeh jang soedah 
k osong sampai keletihan dan kelelahan djadi hilang 
dan orang tidak pengedjoet lagi . 
T oeanpoen tidak akan merasa lemah lagi, sehingga 
tocan tentoe akan lebih moedah mengerdjakan peker

T ornn Moh Mochtar di Sam· 
pang, M adoera to-e1is1 
..L ebi h dart 3 boclan iboe saja 
digoda ol ch ketjapean dan kesa• 
ki tan <lar1 poenggoengnja dan 
n;ifsoe makan pada wakto' itoe 
am,1t koernng Achlrnja bermak· 
socOla i1 saja dla akan memakal 
Sanatogen dan den gan soeka hatl 
saj a member! ti!hoe bahwa oleh 
mat~n Sana togen doea boclan 
iboe saj a d<!pat kebaikan. Nafsoe 
r:; nknnnj a l: cmbali dan seminggoe 
cli moeka dia sama sckali djadl 
.!~mboch SaJa mcn:sa pasu, 
b~hw a Sanatogc-n jaitoe obat jang 
mcm bcri kekocatan dan oentoeng 
pada orang2 ' 

djaan. Soeami toean akan melihat 
toean moeda kembali dan akan 
memoedji lagi roepa toean jang 
tj antik. 
Roepa jang molek dan moeda 
akan toean peroleh kembali. Se
bab itoe belilah hari ini djoega 
Sanatogen sebotol pada pandai 
obat atau toean toko, soepaja 
toean memperoleh ketjantikan 
dan roepa moeda kembali seba· 
gaimana perempoean2 lain jang 
sebanjak itoe. 

ATOGE 
OBAT KOEAT JANG PALING BAIK 

Terdapat pada segala roemah2 obat dan toko2 
Sanatogen sekali-kali tidak dipegang 
dengan tangan dan tidak menaroeh soeatoe 
bahagian djoega jang tidak dilzinkan oleb 

sesoeatoe agama. 



KIRI MAN. 

KOLLEKTE 1 AHOENAN 
dari Balatentra l{eaelamatan. 

Sahabat-sahabat jang terhormat I 

Sekali lagi datang waktoenja akan melakoekan 
Kollekte Menjangkal Diri jang diboeat saban tahoen 
diseloeroeh negeri Hindia Belanda. Didalam bebe
rapa tahoen jang soedai, kami amat merasa kebe
ratan kesoekaran djaman dan meskipoen begi toe 
kami dapat meneroeskan pekerdjaan kami. jang hanja 
dapat dibocat oleh bergoemod dengan kesoekaran 
oeang dan mengoesahakan diri. Kami amat senang 
dengan pertolongan jang didapat dari Zendingsfonds 
International Hoofdkwartier ct; London. 

Tetapi pekerdjaan kami pertama tama oentoek 
pergaoelan hidoep di Hindia, jang soedah menghar
gakan itoe dan jang soedah menolong kami dengan 
moerah hati bertahoen tahoen Meskipoen begitoe 
kami tidal: dapat terlepas dari tekort2 (kekoerangan) 
didalam tahoPn tahoen crisis jang soedah !aloe ini. 
Sekarang kami datang kepada toean denga11 permin
taan pertolongan bagi pekerdjaan kami didalam 
Minggoe Permintaan Doa dan Menjangkal Diri. Di
dalam Bala-tentera Keselamatan, saban Opsir, Pra
djoerit, Recruut dan orang jang baharoe bertobat, 
memberikan sebahagian dari oeang pendapatnjajang 
tidak banjak itoe, menoeroet perasaan kewadjiban 
sendiri. Kami berharap, bahwa banjak dari sahabat 
ki ta, jang mengenal dan men ghargakan pekerdjoan 
kami, dan mengetahoei ha! keadaan roemah anak
anak kami, roemah roemah salcit, kolonie bagi orang 
boemipoetera jang sak1t dan miskin, pek:abaran In
dji1 di ~elebes-tengah dan sekolah-sekolah disitoe, 
pekerdjaan kami di Tara.<an, tanah Minahasa dan 
Ambon, dan djoega di Soematera, tempat Roemah 
balai derma jang baharoe diboeka dalam tahoen jang 
soedah soeka akan toeroet mem berikan pertolongan 
oeang bagi p~kerdjaan ini dengan rot>h Penjangkalan 
Diri. 

Akan dapat meneroeskan pekerdjaan kami perloe 
keberanian, ketjintaan, penjerahan dan kehidoepan 
jang berkehendak tetap dan menjangkal diri. Dengan 
segenap hati kami soeka memberi itoe. Apa toean 
hendak menolong kami soepaja kami dapat mene
roeskan pekerdjaan kami dengan djalan jang sebe· 
gitoe? Kami soedah menentoekan akan, bersama 
dengan perhimpoenan kami, jan.:; tidak lama !aloe 
mendapat kesenangan dalam pertemoean dengan 
Djenderalnja dinegeri Hindia 8elanda madjoe teroes 
didalam roeh seperti jang soedah dikata:,an olehnja 
kepadamoe. 

Kami ~oeka membilang terima kasih kepada toean 
bagi scmoea jang hendak toean boeat akan meno
long kami berboeat itoe. 

H i n d i a - Be I and a : Banjaknja: Opsir-opsir 
324, Korps-korps 73, Pradjoerit dan Recruut 5947, 
Penoeroet 13917, Balai derma 80. 

An g k a - an g k a ta h o en 1936. 
Didalam toedjoeh roemah bagi anak anak dan 

bagi anak perempoean dipeliharakan 458 anak. 
Diroemah sakit mata di Semarang ada . . . 754 
orangjang masoek; djoemlah hari pemeliharaan 40815 
Dalam roemah sakit bagi orang perempoean 
dan anak anak di Soerabaja ada ...... . 
orang jang masoek; djoemlah hari pemeliharaan 
Kanak-kanak jang lahir ........... . 
Dalam roemah sakit di Pelantoengan, Toeren 

1396 
24915 

406 

dan Makassar dalam tahoen itoe masoek . . 1930 
orang; djoemlah hari pemeliharaan . . . . . . 38577 
Oidalam empat Roemah Sakit koesta jang di-
koeasai oleh B.t.k. didalam tahoen ini dipe
liharakan 1240 
orang sakit, djoemlah hari pemeliharaan .. 358917 
Dalam kolonic bagi orang boemipoetera jang 
miskin di Boegangan dipelihara .... 1399 
orang: djoemlah hari pemeliharaan ..... 171761 
di Kasijan, residentie Besoeki, djoemlah ora_ig 768 
hari pemeliharaan 71073 
Dal am 16 polikliniek diberi pertolongan kepada 129190 
orang, jaitoe djikalau disana ratakan sehari hari 354 
Dalam roemah2 jang bagi penganggoer-crisis, 
terbilang djoega Werkcentrale di Bandoeng 
dipelihara oran~ '126 
Banjaknja pendoedoek dikolonie peroesahaan 
tanah di Kalawara, Sele bes · tengah 302 

Hambamoe dalam pekerdjaan Toehan 
J. W. DE GROOT 

Penghantar Bala-tentera Keselamatan di 
Hindia - Be Janda. 

Hootdkwartier javastraat 16 - Bandoeng 

DARI BOEOL. 
Oleh : Pena Mas. 

P.t. Dokter Storm. 
Dengan ms. Karimata tgl 2 Maart jl. tiba dari Toli2 

P.t. Dokter terseboct, dan soedah memboeat perdjala
nan dtngan P.t. Controleur ka Paleleh, hingga sipat 
P.t. Dokter ini, mengoebati ornng2 jang sakit, dan me
njoentik orang2 ju1g ada boebento di!. Dari sana mem
boeat perdjalanan kc oedi!< Boeol. Kedatangan P.t. Dokter 
baroe ini kami eerterima kasih. selakoe Officier van 
Gezond heid, jang mendjaga ke1ehatah Onderafdeelingen 
Toli2 da-n Boeol. 

Gebouw Islamijahschool. 
Oleh karena angin octara jang bertioep dengan ken· 

tjang bertoeroet!, maka baroe2 ini, gebauw lslamiah
school Biaoe roboh. Kiranja dapat diietiarkan pe.mba
ngoenan gebouw baroe, dengan lengkapnja poela. Tjarilah 
pahalah, 

LELANG BESLAG. 
Pada hari Djoem'at tanggal 23 April 1937, djam 

10 pagi, akan didjoeal dihadapan orang banjak di 
negeri Watoedambo, district Tonsea, dengan peran
tJraan kantoor lelang di Manado: 
a. Satoe kintal di Watoedambo dengan seboeah 
roemah kajoe a tap roembia, jang bersipat pada fihak: 
Oetara dengan kintal2 dari Gerardus Sumampouw 
dan Wilhelmus Pusung, Timoer dengan kintal dari 
Bastianus Kasegeran, Selatan dengan djalan besar, 
Baral dengan kintal dari Gerardus Sumampouw; 
b. Satoe kmtal di Watoedambo dengan 3 pohon 
kelapa berboeah, jang bersipat pada fihak: Oetara 
dengan kintal dari Enos Pangemanan, Timoer dengan 
kintal dari Lodewijk Tikoalu, Selatan dengan djalan 
besar, Barat dengan kintal dari Enos Pinontoan; 
c. Satoe kintal di Watoedambo dengan 11 pohon 
kelapa berboeah, jang bersipat pada fihak: Oetara 
dengan djalan negeri dan kintal dari Gerard us Gimon, 
Timoer dengan djalan negeri, Selatan dengan kintal 
dari Hendrik Poli!, Barat dengan kintal dari Ibrahim 
Pongkerego; 
d. Satoe kintal di Watoedambo dengan 2 pohon 
kelapa berboeah, jang bersipat pada fiha~: Oerara 
dengan djalan negeri, Timoer dengan kintal dari 
Wilhclmus Pusung, Selatan dengan kintal dari Ge
rardus Sumampouw, Barat dengan kintal dari Paul 
Sajangbate; 
e. Satoe kintal di Watoedambo dengan 7 pohon 
kelapa berboeah, jang bersipat pada fihak: Oetara 
dengan kintal dari Gabriel Rumampuk, Timoer de
ngan kintal dari David Ticoalu, Selatan dengan kintal 
dari Joo3t Koagouw, Barat dengan djalan negeri; 
f. Satoe keboen di Watoedambo, loeasnja + l tek
tek dengan + 50 pohon kelapa berboeah, jang ber
si pat pada fihak: Oetara dan Timoer dengan djalan 
negeri, Selatan dengan kintal2 dari Saleh Poelokadang 
dan Arnold Odoh, Barat dengan k1ntal2 dari Hendrik 
Poli'i dan Saleh Poelokadang; 
g. Satoe keboen ditempat bernama ,,Assa", kepoe
lisian Watoedambo, loeasnja + 1 tektek dengan 
-t 30 pohon kelapa berboeah, jang bersipat pada 
f1hak: Oetara dengan Doud Watoerak, Timoer de
ngan keboen dari Gabriel Rumampuk, Selatan de·· 
ngan djalan ketempat mandi, Barat dengan keboen 
dari George :v1alonda; 
h Satoe keboen ditempat bernama _ ,,Loemewes", 
kepoelisian Watoedambo, loeasnja + 10 tektek de
ngan + 100 pohon kelapa sebehagian soedah dan 
jang Jain beloem berboeah, jang bersipat pada fihak: 
Oetara dengan keboen2 dari Herman Kuagouw dan 
Jacob Rotti, Timoer dengan keboen dari Salmon 
Gandah, Selatan dengan keboen2 dari Sem Punuh 
Worotikan dan Bernard Kaunang, Barat dengan ke
boen dari jusof Rarung; 
i. Satoe keboen ditempat bernama ,,Woeta", kepoe
lisian Watoedambo, loeasnja + 3 tektek dengan 
+ 25 pohon kelapa berboeah, jang bersipat pada 
fihak: Oetara dengan keboen dari David Ticoalu dan 
djalan keboen, Timoer dengan keboen dari Enos 
Pangemanan, Selatan dengan keboen2 dari Hendrik 
Ticoalu dan Geor~e Malonda, Baral dengan keboen 
dari George Malonda dan djalan keboen; 
j. satoe keboen ditempat bernama ,,Pola1

', kepoe
lisian Tendeki, loeasnja + 40 tektek denj!an + '100 
pohon kelapa jang hampir berboeah, jang bersipat 
pada fihak: Oetara dengan keboen dari C•uel Mengko 
Timoer dengan keboen2 dari Semuel Luntungan, Es· 
tetanus Tangkudung dan Johannes Tampi, Selatan 
dengan keboen2 dari Dondok Dengah dan Adrianus 
Makadada, Barat dengan keboen2 dari Ernest Pale
newen dan Soleman Dumais. 

Kintal2 dan keboen2 terseboet soedah dibeslag 
menoeroet kekoeatan soerat hoetang (obligatie-akte) 
dari Zakarias Pangemanan, berkeboen dan tinggal 
di Watoedambo, geexecuteerde atas permintaan 
deri toean Ho Tjio So berdagang dan tinggal 
di Manado, executant, jang dalam hal ini memilih 
tempat tinggal (domicilie) di Makassar, verlengde 
Wilhelminastraat Nos 80 - 82, dikantoornja toean ad-

UAR GA OARI f 20.70 
SAHPE f ~&.20 

Pendjoealan dimoek& banjak orang. 
Pada hari SABTOE, tanggal 8 Mei 1937, djam 

9.30 pagi dengan perantaraan dan didalam kantoor 
lelang klas doca di Manado, akan didjoeal dimoeka 
orang banjak: 

satoe kintal dengan hak eigendorn verp. no. 63, 
terdoedoek dikampoeng Pondol pada Residenticlaan 
No. 41, tertoelis diatas nama dari N. V. HANDEL 
MY CORRELE en Co., menoeroet soerat eigendom 
ddo. 10 September 1923 No. 85, tertoelis lebih dja
oeh dalam soerat oekoeran dd. 17 December 1905 
No. 74. Loeasnja 3472 M2. 

Keterangan lebih djaoeh boleh diperoleh pada 
jang bertanda : 

L..J 

Djocroc - koeasa : 
Mr. J. K REEM ER. 

Perbiasan jang terelok 
dari perempoean 

jaitoe koelit jang sama sekali tak 
bertjela. Djikalau moeka hilang elok
nja oleh noda' merah, djerawat, 
koelit kasar dan retak, koreng dsb., 
maka ketjantikan hilang sama sekali. 
Penjakit' koelit boekan djelek sa· 
hadja, m6~ainkan biasanja terlampau 
mengganggoe poen oleh gatal dan 
lid as. 

Akan tetapi Purol soedah menjata· 
kan obat koelit jang nomor satoe. 
Pada waktoe malam hari sebeloem 
pergi tidoer taroehlah selapis Purol 
ditempat1 jang kena penjakit itoe, 
dan sesoedah itoe boeboehlah sedi
kit Bedak Purol. Dengan lekas boleh 
merasai sendiri betapa sedap ia men
goerangkan sakit dan menjemboeh· 
kan. Pada waktoe pagi hari dan 
sesoedah bangoen daripada tidoer 
lepas tengah hari tempat1 itoe heroes 
bedaki dengan sampai banjak Bedak 
Purol. Bedak ini boekan sadja mem· 
bekin koelit djadi sedjoek dan 
kering, melainkan menjemboehkan
nja dengan sampoema, sebab ia ter
bekin daripada zat2 jang menjehat· 
kan. Dan hasilnja? Dalam tempo 
pendek dapat koelit same sekali 
sehat serta tjantik. 

Dlsegala roemah obat 
den toko2: Purol f0.40 
dan f 0.75 sedoos, l3e
dak Purol f 0.90 dan 
f 1.fiO sekoepl. 

PALET dan BEDAK 

P ,U RO L 
vocaat en procureur Raad justitie Makassar Meester 
]. van Hoeve. 

De buitengewoon deurwaarder 
m/d executie belast, 

J. F. TANOD. 
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Lendir itoe haroes Dl~J!oearkan 
daripada Dada Toean 

Tentoe toeon akon koerang sesak 
p a da nonti maia~, . dpkalau toea~ 
ambi l Akker's Abdqs1roop pada hon 
ini, sega!a p~r~- kas2 napas t'?eon 
d ibeboskon aonooda daha!-, 1ang 
terbkat disitce ...... e:iaan 1idc ode soe
kornja, dengan tida. ado sokitnja, 
mcika to~an mengalonkcm kesesok-:!n 
otau kesesakon dodo toean ito·a. 
Kerdia Abdiisiroop itoe terialce le~ms 
members'hk~n, mengcerangkan sakit 
serta me>ijemboahkcn. [)C;soe:( ~i·-=><i 1~q 
toean peen dopa~ meraso la:n .:.. 1r1 
toeGn. Karena bekinonnja l:>eor !Ji
o~o ada.,1_0, m:-i'w itoe. o~."~ ini r~~
baik sekoh oe'1rock pcn:c Ki. - s;;p ,·,1 : 

KOEMPOELAN B. T. K. 

OBNTOEK SEGALA ORANG : 

Hari Ahad pagi djam 9. Soreh djam 6.30. 
Hari Kemis soreh djam 6.30. 

SPAARBANK MI NAHASSA. 
Diakoe sah dangan besluit Goebernemen 

tertanggal 11 Juli 1894. 

TEMPAT MEMPERBOENGAKAN OE ANG 
SIMPANAN JANG KOEKOEH. 

Oeang simpanan j ang tertjatat dalam boekoe 
selamanja boleh diminta kembali dengan tidak oesah 
kasih tahoe lebih dahoel oe. 

Boenga (rente) oeang jang didapat boeat tahoen 
jang telah !aloe, saban tahoen selaa t- laatnja pada 
l>oelan Maart ditentoekan oleh Directie. 

Boenga 1936 3.6%. 
Penjimpan2 jang beloem soeroeh masoekkan boe

nga tahoen 1936, dipinta d e 11 g an s a 11 g at soe
paja soeroeh lakoekan itoe. 

Dit•ectie. 

KLINIEI{ K~~N'rtJOR 'rllABIB KLNG I.JIN 
l'lrnbib dari C \:rros bfl.roe koendjoengin iui kota. Djalanken praktijl\ dan 

kasih obllt dengen tida t1·ima brLjaran. 

Pemimpin ini Kliniek perna djalanken practijk di KONG TONG 10 taosn lebih sekaraMg sampe disi11i 
kasi obat doewa boelan pertjoema boeat bikin terkenal kemandjotrannja. 

lngat l Goenaken obat selakoe pimpinan pasoekan balatentara, kaloe djitoe obatnja kendatipoen soedah 
mati bisa hidoep ko ubali, tetapi kaloe kliroe sevaliknja penjakit tambah berat, maka djangan gegaba. 

Pemimpin dari ini Kliniek, toean LEW CHEE ;WNO goenaken ilmoe kethabiban dari toeroen-men oeroen 
dan tambah poela sendirinja soedah djalanke11 practijk begitoe lama, maka kepandean haroes dipoedji. 

Teroetama prihal penjakit prampoean dan anak -anak, sakit mata, kena angin, sakit dada, batoek, napas 
sesak dan segala matjem penjakit dalem peparoe, bengkak lantaran angin atawa dari bacil, penjaki dalem 
toelang dan oerat, peajakit kotor (syphilis) ambcien, kentjing rnanis tanggoeng baek betoel dan sebagainja 
penjakit loear dan dalem serta mengobatkan dengan ptll\e injectie (djaroem). Pendeknja tida ada penjakit 
jang soesah boeat Sinshe LEW CHEE MING. 

Sinshe LEW CHEE 1v\!NG sckarang baroe koendjoengin ini koia soepaja pubiek bisa berkenalan dengan 
iapoenja ilmoe ti 11 )e Kethab ib:rn , m.in jjalanken Practijk doea boclan dengen tida trima bajaran sama sekali. 

Haroes dibilang sebagi penoeloeng jang besar bagi publ!ek. 

Minta lantas preksa datang sendiri ongkos f 1.
Dateng diroemah didalem kota ongkos . . . . . . . . f 2.50 
Loear kota bisa beremboek. 

Djam preksa vrij 
Pagi moelai djam 8 - 11. 
Sore moelai djam 6 - 8. 

ADRES: 
Bioscooplaan n o. 27, moeka pak gadcan 

MAN ADO. 

Memoedjiken dengen hormat dar i kita 

I Thio Kim Hien, 
Soerabaia: I 

fjioe Teng Tin, 

Batavia: Oey Siauw Kin, 

Khoe Yauw Lim, 

Soen Tjhing Ting. 

Liong Toeng W ie 

jang soedah lerkenal koeat 

bikinannja, sebab itoe taha n 

dan Jama dapat dipakai, lelapi 

MOE RAH HARGANJA. 

/~ ~ 

~ 
AGENT 

NANYO BOYE/(f KAISJM fl!L 
N. .K 



No. •U Lemltar kecloea Tahoen ke 18 

Keng Hwa Poo 
Sabtoe 10 April 1937 = 29 Dji Gwe 2488 

Bangsa Minahasa 

Penoetoep). 

dan pembelaan Indonesia. 

Tidak perloe meninggalnja 
t a n a h a i r n j a. 

Boeat bangsa Minahasa masih tjoekoep tempat 
ditanah airnja, dimana disaban KM2 beloem ada 
berdiam 50 djiwa, sehingga tidak oesah meninggalkan 
tanahnja althans tidak ada perloenja. lboe Minahasa 
masih sanggoep memberikan ternpat bagi anak2nja 
sekiranja djoemlah pendoedoek naik empat kali lipat 
l:Jaojaknja, Keinginan melihat negeri asing, keadaan2 
baroe, mendjadikan pemoeda2 Minahasa mengangkat 
binantalnja laloe mengembara keloear tanah airnja. 
Riboean anak2 moeda jar.g terpilih ditarik dari te
ngah bangsanja selang 50 tahoen lamanja mengab
dikan tenaga moedanja goena pembelaan negeri . Oleh 
karenanja prae-adviseur berpendapatan, bahwa 
bangsa Minahasa mempoenjai sematjam HAK dan 
kewadjiban pada mempeladjari soal pembelaan ne
geri itoe dan segala apa jang bersangkoetan Pem
belaan negeri telah banjak meminta kekoeatan bangsa 
Minahasa, bagitoe banjak, sehingga boleh djadi pe
narikan sekian banjak kekoeatan itoe membahajai 
bangsa itoe dihari2 datang. 

Me m be I a n e g e r i, k e w a d j i b a n 
mas in g 2. 

Pemuelaan sesoeatoe negeri ada satoe kewadjiban 
jang terpikoel pada semasing pendoedoeknja. Bagi 
bangsa ,v\inahasa. kewadj1ban ini boekannja asing. 
. \1enoeroet riwajat toea2, terdjad!nja persatoean jang 
diseboet Maesa atau Mina-esa asalnja adalah dari 
kewadjiban semasing pekasaan pada membela daerah 
masing2 terhadap banjak serangan dari loear. Se
bagimana doeloe dilain bagian Indonesia djoega, 
semasing lelaki jang sanggoep [tidak ada tjatjatnja] 
diwadjibkan memanggoel sendjcrta membela negeri
nja, kalau diperloe oleh pembesar2nja. Pada waktoe 
itoe semasing orang ada insjafkan sepenoehnja, bah
wa apa jang d1belanja ada tidak lain dari pada 
roemahnja sendiri dan peroentoengan roemah tang
ganja. Bagitoelah doeloe, poen sekarang keadaan 
tidak lain. Tetapi pembelaan negeri sadja bisa sem
poerna, kalau pembelaan itoe bersaAdar atau disan. 
darkan pada bangsa pendoedoeknja seloeroeknja. 
Pembelaan negeri bi'lekan sadja ada soa\ meriam, 
kapal silam dan mesin terbang, tetapi djoega me
lingkoengi soal moraal atau kebathinan, soal gerak
nja keinginan2 jang dikandoeng dalam hati bangsa itoe. 

P e m b e I a a n n e g e r i h a r o e s b e r
d as ark an moreel 

Setiap oeroesan besar goena negeri haroes ber
dasarkan kebathinan; kalau tidak, moengkin satoe 
kali peroesahan itoe nanti roentoeh. Ses0eatoe per
atoeran jang tidak berakar pada hatinja pendoedoek 
dalam negeri ada tidak koekoeh . Kedjadian2 didoe
nia diwaktoe belakangan memperlihatkan, bahwa 
peratoeran sesoeatoe negeri jang tidJk setoedjoe 
dengan keing111an kaoem, tidak dapat pandjang oe
moer. Perobahan2 besar di ltalia dan Djerman di
sebabkan oleh pertentangan diantara pertaoeran nc
geri dan keinginan kaoem. Bagitoe djoega perang 
sebangsa di Spanjol itoe disebabkan oleh pertenta
ngan itoe. Semasing peratoeran sadja bisa toemboeh 
ka\au 'berset0edjoe dengan kainginan hati kaoem. 
Bagitoelah dengan pembelaan Indonesia, haroes di
kedarkan dengan keinginan kaoem dan berdasarkan 
kemaoean kaoem pada membela negeri ini. Kalau 
persetoedjoean itoe ada, maka pembelaan itoe men
dapat kekoeatannja dari kekoeatan kaoem ! 

Satoe negeri sebagai Indonesia, jang didiami oleh 
poeloehan riboe pendoedoek tidak moedah dapat 
Eiikalahkan oleh siapa poen, djikalau bangsa Indonesia 
sehati dan soeka membelanja. Ini bangsa mil!ioenan, 
kalau sepakat dalam hatinja dalam kemaoean mem
bela negerinja, tak dapat dikalahkan oleh siapapoen 
jang hendak meliwati batas2 negerinja. 

0 c an g g o e n a p e m b e I a an. 
Persendjataan modern meminta banjak oeang. 

Oeang mana tidak bisa didapat di Indonesia. Indo
nesia jang kaja sebagai penghasil barang bahan, 
tapi miskin semiskinnja dalam keoeangan. Pembelaan 
Indonesia boekan sadja besar ertinja bagi Indonesio 
sendiri, tetapi djoega bagi Nederland. Sesoedah di
kemoek':lkan angka2 jang memboektikan kepentingan 
Nederland dengan adanja Indonesia itoe, prae-<idvie
seur mengambil conclusie, bahwa pembelaan Indo
nesia ada satoe kepentingan jang loear biasa ertinja 
bagi Nederland. Pembelaan Indonesia mengeratkan L 

ikatan antara Nederland dan Tndonesia, dan meng
koeatkan keinginan mentjegah lain bangsa jang ingin
kan negeri ini. Pendeknja pembelaan Indonesia ada 
kepentingan Indonesia dan Nederland bcrsama sama. 
Indonesia tidak mempoenjai oeang pada membelan
crjai persendjataan, tapi Nederland poenja banjak 
oerng, dus Nederland wadjib memberikam1ja. 

Ba h a g i a n I n d o n e s i a. 

Dilain pihak, pembelaan itoe sadja dapat ber
hasi I baik, kalau berdasar atas keinginan kaoem, 
disokong oleh kaoem, dan dilakoekan dengan per-

Sikat sadja be Ion tjoekoep 
Boeat bikin moeloet dan gigi bersih betoel orang moesti menoeroet 
tjar8 pakenja Colgate. Bikinlah njonja dan toean poenja gigi djadi 
mengkilap lagi . Bikinlah baoenja njonja dan toean poenja moeloet 
dan napas djadi segar 
Sikatlah njonja dan toean poenja gigi sama T and pasta Colgate. 
lni tandpasta bikln njonja dan toean poenja gigi djadi bersih dan 
.bagoes, sebab ihi tandpasta ada berisi satoe baglan, jang dipake 
djoega oleh dokter-dokter gigl. 

Co/gale ada 

tolongan dan kekoeatan kaoem, maoe physiek maoe
poen zedelijk. 

tv\eriam sadja, tidak tjoekoep, kemaoean bathin 
sadja poen tidak, sadja meriam bersama kemaocan 
bathin ialah sendjata2 jang tidak moedah dikalahkan 
oleh sesiapa Jang soeka rongka. Bagitoelah sekarang 
keadaan adalah: bekerdja sama2 antara oeang Ne
derland dan kemaoean bathin bangsa Indonesia dapat 
rnempertahankan negeri ini terhadap keinginan 2 orang 
loear. Satoe bangsa den gan girang menjokong pem
belaan negerinja, kalau diketahoeinja, jang dibelanja 
itoe ada berharga baginja. Diperingati perkataan2 
seorang terpeladjar Indonesia jang mernp oenjai ke
doedoekan kepangkaL~n jang tinggi Jang mengatakan: 

u Kalau saja terpanggil akan membel J ketentreman 
,. negeri , jang 't'erhdrga boeat saja dan bangsa 
,.saja, maka s<1ja berikan kekoeatan saja 100% 
.,oentoeknja" . 
Tidak ada satoe oran g didoenia jang soekakan 

memikoel tanggoengan kal :rn tidak cliketahoeinja, 
itoe ada .bergoena baginja, bahwa barang jang di 
bela dan dilindoenginja ito e berharga baginja . 

Pembangoenansosial perloe 
Itoelah sebabnja ma ka madjoenja perlengkapan 

pembelaan haroes disertai oleh pengangkatan dera
djat hidoep rajat. Oesaha ini haroes nampak terang 
pada rajat, mendjadi boekti baginja bahwa dimak
soedkan tak lain tak boekan hanjalah pengangkatan 
deradjat hidoepnja maoe economisch maoe setjara 
pergaoelan antara bangsa2. Rajat Indonesia sangat 
miskinnja, dan boekannja di lebih2kan kalau dika
takan bahwa 90°/0 dari pendoedoek ada dalam ke
me\aratan. Berkali kali soedah didengar, bahwa si 
Inlander soedah tjoekoep hidoepnja dengan segobang 
sehari. Benar tidaknja ini, siapa bisa tahoe? Tapi 
ini memboektikan laratannja kaoem kita Laratan ini 
sedapatnja haroes diringankan. Tapi ia tak akan 
linjat sadja dengan toelisan2 dan pelbagai tjerita 
bagoes2, sertapoen pemberian ichtiar jang indah2. 
Pereconomian rajat haroes diselenggarakan dengan 
teliti: soember2 pentjaharian hidoep haroes diboe
kakan, dasar penghidoepannja diperlebar oleh per
boeatan2 \atoeran2) jang berwadjib. 

Rajat haroes didjadikan makmoer ! 

Pe n g a r o e h k a o e m t e r p e l a d j a r. 
Rajat mempoenjai lapisan2 dan golongan2nja. 

S12karang dapatlah orang mengatakan tentang golo
ngan terpeladjar. Disini diperingati bahwa dimak
soedkan dengan terpeladjar (intellectueelen) jalah 
mereka itoe jang berkesempatan mempoenjai per
hoeboengan satoe demi seorang dengan perantaraan 
pers, djoega dalam perhoeboengannja dengan loear. 
Sebagaimana disetiap negeri, kaoem intellectueelen 
mempoenjai pengaroeh besar atas to em boehnja ba
th in sebangsa. Itoelah prae-adviseur mengemoekakan 
sangat perloenja onderwijs diperloeas dan kesemp<ftan 
bekerdja bagi terpeladjar ditambah lapangnja. Bagi 
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intellectueelen Indonesia haroes diberikan kesempatan 
mengabdi dalam dan dengan pelbagai tjara pada 
tanah airnja diperdjabatan negeri, dengan mengasih
nja kedoedoekan2 setimpal dan selarasnja pengeta
hoeannja. 

Mempertjajai menimboelkan kepertjajaan ! 
Sekianlah beberapa bagian jang penting rasanja 

dikemoekakan dari prae-adviesnja pendekar Minaha· 
sa Dr. Ratu-Langie . 

Poetera makota Ethiopia, prins Asfao Wossen jang pada 
permoelaan peperangan Italia-Ethiopia mendjadi pang

lima perang Dessie-Magdaia. 

Kedatangan arm:ida. 
D a n p e m a s a n g a n b e n d e r a. 

Oleh sebab armada Hindia djarang sekali berkoen
djoeng disini, maka sangat dihargakan sekali kalau pen 
doedoek seoemoemnja merajakan koendjoengannja ka· 
pal-kapal pe1ang itoe dengan memasang bendera. 
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Ratatotok. 

Pantjaran Warta 
Oleh: Pemberita-Pengembara. 

H m. toe a d an k a o e m n j a. 
Baroe2 ini pendoedoek Ratatotok banjaknja 48 orang 

telah dihoekoem dan didenda oleh magistraat Ratahan 
lantaran perombakan hoetan Tolok JI. Menoeroet tim
bangan penoelis, ini ada gara2nja lantaran Hm. toea 
disana terlaloe berdictator dan penindis kaoemnja, se
hingga menoeroet kabar pendoedoek Ratatotok sekarang 
telah sampaikan soeatoe permohonan, minta menetapi 
hak perombakan hoetan mendjadi miliknja. Kiranja ha! 
ini nanti dioeroes dengan lekas. 

Basa an. 

Persatoean Hoekoemtoea 
d a n o n d e r n e m i n g. 

Dinegeri terseboet ada seboeai1 onderneming kelapa 
dari C. D. Mij dimana atas persekoetoean toean2 Hm. 
toea dan toean Harmura chef ondern. terse0oet, seka
rang negeri ini moelai ramai Moedah2an tahoen2 j d. 
nant1 bertambah kemadjoean negeri tsb. dan berharap 
djala2 Belang - Basaan - Ratatotok nanti dapat dioeroes 
lekas oleh L. W. v. d. M. R, apalagi mengingat naiknja 
belasting pada masa ini. 

Belaag. 

Ti a d a ta h o e s i a p a p e n e r i m a n j a. 
Disana ada seboeah goedang jg disewah oleh B.P.M. 

Sampai sekarang tiada tahoe siapa penerima oeang itoe . 
Menoeroet keterangan dari jang dipertjaja, doeloe 

itoe ada tempat senapang dari kaoem borgo semasa 
Belang ada lagi controleur Harap kiranja oleh jang 
poenja milik nanti tjari tahoe hal ini, ataukah ini ada 
kepoenjaan negeri? Minta dioeroes. 

Tompaso Kolonisten 

Brondjong air jg ditahan. 

Sekarang disana kaoem pendl)edoek soedah kerdja 
kan dan ~Jikin got, boeat dj alanan air kcsawah dan· ke 
negeri. 1\\enjesal amat oleh toean R, Hoofdmantri L.\V . 
v.d. MR. tinggal d 1 Amoerang menahan brondjong ai r 
ini, hal mana weroegikan k:ioern. Diharap oleh jang wa
djib nan ti arnbtl perhatian hal ini, karena kita sama 
tahoe kalau pengh1doepa11 moendoer, kaoem penanggoeng 
belasting pakat mernbajarnja. 

Modoinding. 

Peno el is men gem b a r a. 
Wartawan ini baroe2 ini ada mengembara ke Modo

inding dimana soenggoe djalan kolonisatie amat berba
haja i<eroesakkannja, baik kendaraan m; oepoen djalan 
kaki. Sebabnja, djalan ini moelai dibiarkan oleh mantri 
L. W. dari M.R. tinggal di Toemani (kolonisatie) hingga 
sekarang kaoem Modoinding minta kiranja seroean ini 
disampaikan pada toean Dir. L.W., dan bila begrooting
nja soedah keloear, kaoem minta jang djadi pengerdja
nja djalan2 ini kaoem Modoinding sendiri. 

Spaar bank Minahasa. 
Diakoe sjah dengan besluit Goebernemen tertang

gal 11 Juli 1894, No. 7. 

Tempat memperboengakan oeang simpanan 
jang koekoeh. 

PEM BERi T AH OEA N. 
Boeat tahoen 1936, Spaarbank ,,Minahasa" akan 

kasih boenga 3,6% boeat oeang simpanan jang di
si;npan padanja menoeroet boekoe simpanan. 

Boekoe2 simpanan boeat penjimpan-penjimpan 
di Manado moelai 1 April boleh dimasoekkan boeat 
ditoelisi rentenja. 

Pada toean-toean Gedelegeerden (koeasa2) dari 
Spaarbank diloear kota Manado penoelisan boenga 
itoe m0elai 1 Mei j.a.d. 

Berhoeboeng dengan perobahan2 pada adminis
tratie, pada penjimpan2 dipinta Lekas memasoekkan 
boekoenja. 

DIRECTJE. 

KABAR TALAOED. 
(oleh pembatja) 

Examen loear biua 
Pada boelan Februari 1937 jang baroe !aloe, di

kapoelauan Talaud telah dilakoekan examen dalam 
, tiap2 sekolah, oleh goeroe2 dari lam sekolah serta 

dihadiri oleh beberapa lid dari kepala agama dan 
partikoelir serta kepala negeri. Moerid2 jang men
dapat no 1, beroleh l medalie jang bergambarkan 
poeteri Juliana dan Prins Bernhard. 

Telah bertahoen2 sekolah berdiri di Talaud ba· 
roesan inilah terdjadi examen jang mendapat medali: 
Karena pengetahoean dan pendapatan penoelis, ma
ka jang beroleh medali, hanja sport dan lain2 tetapi 
sekarang berlakoe sarnoai kepada sekolah. 

Kiranja dengan ini kepoelauan Talaud akan Iebih 
terboeka matanja kelapangan pengadjaran, karena 
ilmoe dan kepandaian poen mendapat gelaran sport 
otak. 

Bahaja aaoet. 
Pada tanggal 30-1-1937 selagi kapal api Van 

Neek berada di Karatoeng (Nanoesa) maka oleh ka
rena gelombang jang loear biasa, telah terbalik se
boeah sekotji kepoenjaan kapal terseboet, sehingga 
4 orang sekotji itoe terkatoeng katoenglah dilaoetan. 
Malang ta' dapat ditolak, maka seorang diantaranja 
itoe hilang; semalam malaman itoe, ditjahari, kelasi 

kapal jang hi Jang itoe, tiada djoega didapat. Keesokan 
harinja, baharoe kelasi terseboet didapat kira2 djam 
8 pagi; kasihan ! nasib kaoem boeroeh, mentjahari 
sesoeap nasi, soedah mati. Majat sitjelaka dikoe
boerkan di Karatoeng (Nanoesa) oleh kepala neaeri 
disana. "' 

Penggaotoeugai;- Medali moerid sekolah Bee. 
Jang mend a Pat No. 1 d a I am exam en 

Sesoedah dilakoekan examen disekolah Beo, oleh 
Pendeta Beo selakoe Beheertler seko lah zendina 
Talaud mengoendang Padoeka toean Radja p p. Talaud 
akan menghadiri pada menggantoengkan medalie, 
kepada moerid jang mendapat no. I . 

Walaupoen beliau masih berada dalam kesakitan, 
tetapi lantaran kekerasan hati beliau maka beliau 
berdjalan dengan bertongkat keroemah sekolah asal 
dapat memenoehi kemaoean bala jang didalam ke
radjaannja tagal perkawinan jang moelia itoe, terle
bih tagal persatoean pekerdjaan dalam keradjaan. 

Wat een pa,Uent n oodig heeft: 

Setelah hadir semoeanja maka dimoelaikanlah 
oleh toean C Zwaan Pendeta Beo sambil mengambil 
kiasnja dalam Bij bet jang ternjata pada Mazmoer 
103: I jang sekira kira boenjinja: ,,Poedjilah akan 
Toehan hai djiwakoe, dan akan namanja hai segala 
jang ada didalam akoe." laloe diterangkan oleh 
toean terseboet akan maksoednja noe. Sesoedah itoe) 
!aloe P.t. Radja poen berpidato a as mintaan toean 
P.endeta walaupoen badannja masih menggigi kesa
k1tan, dengan men,gambil kias Pendeta terseboet 
jani: ,,Poedjilah akan Toehan hai djiwakoe dan se
gala sesoeatoe jang ada didalam keradjaan." 

Laloe beliau poen mentjeriterakan keadaan ae
moelanja pertoenanganan Poeteri Juliana dan Pri s 
Bernhaard, hingga sepoelangnja beliau dari Manado 
mengoendjoengi festa nikah agoeng, dan sampai 
kesoedahan festa nikah agoeng di Beo. 

l. Hoede verzorging 
2. JJiefderijlrn -rerpleging 
3. Goede Hgging 
4. .Rastige onu;evin~ 
5. Ueskundige behandeling. 

TEL. 51 en 81. MANADO, Julianalaan 6. 

DR. A. 8. AN DU. 

Bisa minoem bisa gosok bisa oeroet 

Kemandjoeran ini minjak obat soedah dapat diploma2 dan soedah dipoedji dari padoeka2 
toean2 ambtenaar dari bangsa Europa dan lndonesier seperti: Radja2, Regent, Hoofdagent van 
Poli tie bij de afdeeling Oeneraal Controle Soerabaja, Adjunct Hoofd Djaksa I ste klasse pada 
Landraad Makassar, kepala2 District, Wijkmeester dan Luitenant Tionghoa, Hm. toea2, kepala2 
goeroe, Voorzittet2 dari perkoempoelan2, serta pendoedoek2 dan bangsa2 asing dari seloerneh 
tanah Hindia Belanda jang soedah pernah pakai ini ,,Ban Leng", dfbawah ini ada doea soerat 
dari antaranja. 

Soerabaja, 7 September 1935. 

V E R K LA R l NG. 
Jang bertanda dibawa h ini, Ch. W. de Kater, Hoofdagent va•1 Politie pada afdeeling Gene

rale Controle disini. menerangkan disini, bahwa ia soedah tahoe pakai minjak Ban Leng boeat 
mt:ngobati loeka2, sakit peroet dan berin5oes, boeat penjakit -penjakit rnana obat terseboet sa-
ngat baik adanja . Jang bertanda 

(s. b.) Ch. W. de Kater. 

VER KLAR I NU. 
Jang bertanda d!bawah ini, L. J J. v. Anen, bertinggal di Soerabaja, menerangkan dengan 

mt, bahwa minjak ,,Ban Leng", jang dibikin Gleh Sie Ka Tje merk Tjeh She Tong, sangat ter
poedji goena roepa~ penjakit, seperti: sakit telinga, demam, loeka teristimewa loeka2 angoes. 

Sesoedah pakai sedikit sadja rasa sakit soedah hilang sama sekali. 

Soerabaja 24 - 11 - '35. Jang bertanda 

(s. b.) L. J. J. v. Anen. 
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